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EC Declaratie de Conformitate 
A. Numar identificare produs: R5200, R5201, GP0002, GP0002.1, RXA5200, WFS0006, WFS0008 
B. Denumirea si adresa Producatorului/Importatorului: Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, 

jud. Ilfov, 0374.300.162  website@blademotors.ro 
C. Declaratia de conformitate este emisa pe raspunderea Producatorului/Importatorului : Riviera Bike SRL, str.Lt Maj Av Tanase 

Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, 0374.300.162  website@blademotors.ro 
D. Obiectul declaratiei: 

R5200 BLADE - MOTOCOASA - ALPIN - 520 - 52cc RXA5200 Motocoasa cu anti-vibratii Blade Industrial 520 

R5201 BLADE - MOTOCOASA - ALPIN - 555 - 52cc WFS0006 WOLFSON - MOTOCOASA PROFESIONALA TRX-620  

GP0002 GP - MOTOCOASA - 520 - 52cc  WFS0008 WOLFSON - MOTOCOASA PROFESIONALA TRX-720  

GP0002.1 GP - MOTOCOASA - GP550 - 52cc     

E. Obiectul declaratiei descris la punctul D este in conformitate cu legislatia europeana relevanta de armonizare si satisfice 
ansamblul prevederilor din: 
Directiva 2006/42/CE- privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) - HG 1029/03.09.2008 
privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor + HG 517/18.05.2011 pentru modificarea şi completarea HG 1029/2008 
privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ; 
DIRECTIVA 2000/14/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 mai 2000 privind apropierea legislațiilor statelor 
membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior. 
Nivelul de putere sonoră garantat: 114dB 

F. In scopul indeplinirii normelor de siguranta si sanatate in lucru mentionate in directivele de mai sus au fost respectate urmatoarele 
standarde de armonizare: 
EN ISO 11806-1:2011 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru aparate portabile pentru curăţat 
tufişuri şi tăiat iarbă, acţionate de un motor cu ardere internă. Partea 1: Maşini echipate cu un motor cu ardere internă integrat 
ISO 13857:2008 Securitatea maşinilor. Distanţe de Securitate. 
ISO 7113:1999 Mașini forestiere portabile de mână. Accesorii de tăiere pentru motocoase. Lame metalice dintr-o singură 
bucată, Clauza 5 
ISO 7112: 2018 Mașini pentru silvicultură - Decupatoare portabile și tăietoare de iarbă 
ISO 7918 Mașini forestiere. Decupatoare portabile și tăietoare de iarbă. Dimensiuni de protecție a dispozitivului de tăiere 
ISO 8380: 1993 Mașini forestiere. Decupatoare portabile și tăietoare de iarbă. Rezistența apărătoarei de tăiere 
EN ISO 22867:2012 Maşini forestiere şi maşini pentru grădinărit. Cod de încercare a vibraţiilor pentru maşinile portabile ţinute cu 
mâna echipate cu motor cu ardere internă. Vibraţii la nivelul mânerelor. 
EN ISO 11688 Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea maşinilor şi echipamentelor cu zgomot redus. 
EN ISO 11691 Acustică. Măsurarea pierderii prin inserţie a atenuatoarelor de zgomot în conducte, în absenţa curgerii fluidului. 
Metodă de control în laborator 
EN ISO 11820:2003 Acustică. Măsurarea atenuatoarelor în situ 
ISO / TR 22520: 2005 Mașini forestiere portabile de mână 
EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere şi maşini de grădinărit. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, 
echipate cu motor cu ardere internă. 
EN ISO 14982 Maşini agricole şi forestiere. Compatibilitatea electromagnetică. Metode de încercare şi criterii de acceptabilitate 
ISO 8893 Mașini forestiere. Decupatoare portabile și tăietoare de iarbă. Performanța motorului și consumul de combustibil 
EN ISO 12100:2010 Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului 
ISO 3767-1: 2016 Tractoare, utilaje pentru agricultură și silvicultură, echipamente electrice pentru grădină și gazon. 

G. Organismul notificat TUV SUD Product Service GmbH, avand numar de identificare NB 0123, cu sediul in Ridlerstraße 65 
80339 MÜNCHEN, Germania, a efectuat raportul de incercari nr.  7040319105404-00 pentru directivele mentionate la punctul E 
si a emis certificatele nr. M8A 105552 0006 Rev 00, Z1A 105552 0007 in data de 27.12.2019. 

H. Persoana responsabila pentru documentatia tehnica a produsului : este Giurgescu Bogdan 
I. Conform documentelor de atestare a conformitatii emise de producator, produsele mentionate mai sus asa cum au fost livrate in 

ambalajul original, nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra  mediului in situatia 
in care sunt instalate , utilizate, intretinute conform instructiunilor insotitoare. In cazul unei modificari asupra echipamentului, 
fara acordul producatorului sau distribuitorului autorizat, aceasta declaratie isi pierde valabilitatea. 

Semnat pentru si in numele: RIVIERA BIKE SRL 
Popesti Leordeni, 27.12.2020         
Giurgescu Bogdan                                                           

RIVIERA BIKE S.R.L.  

CUI: RO18613466 

office@bladetools.ro 

mailto:office@bladetools.ro












Acest material este valabil pentru urmatoarele marci*: 

* Valabil doar pentru produsele ce funconeaza cu motoare termice

(Lista serviceurilor autorizate la data de 01.10.2019)



Marcile sub care se comercializeaza produsele si derivatele sunt marci comer-
ciale aflate in proprietatea  SC RIVIERA BIKE SRL 

 Informaile tehnice si specificaile de service incluse in aceast manual, la 
data publicarii acestuaia, au fost actualizate. Din move de dezvoltare, pro-
ducatorul isi rezerva dreptul de a modifica specificaile, proiectarea sau 
echipamentele in orice moment, fara noficare prealabila si fara a-si asuma 
obligai de nici o natura. Aceasta publicae nu poate fi reprodusa sau 
tradusa (paral sau in totalitate) fara acordul nostru. Erorile si omisiunile 
sunt exceptate. Toate drepturile rezervate. 
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